
نتوضييأ كيييف نعرف هل إلينا الله أرسله والسل م السل م عليه الله رسول
أن وجييل عييز اللييه رحميية ميين نعرف, لكيين ل ؟ نصلي كيف نعرف هل ؟

هييذا عليى ييترتب نصييلي, ثيم كيييف نتوضيأ كيف علمنا رسول إلينا أرسل
تخييرج خطاييياه فإن النسان توضأ الذنوب, إذا مغفر ة ؟ والصل ة الوضوء

مكفييرات الخمييس فالصييلوات صييلى الماء, وإذا قطر من قطر ة آخر مع
ل المسييجد إلييى وخييرج الوضييوء وأسييبغ بيتييه فييي توضييأ بينهيين, وإذا لما

وحييط درجيية بهييا له الله رفع إل واحد ة خطو ة يخطو لم الصل ة إل يخرجه
والليليية اليو م في المسجد إلى بيتك من خطواتك خطيئة, أحصي بها عنه

هييدانا اللييه أن وجل, ولول عز الله فضل من هذا مرات, كثير, كل خمس
ذلييك لييول ي التوفيييق بهداييية يتممهييا أن تعالى الله ونسأل ي إرشاد هداية
أرسييل أنه وجل عز الله رحمة من الله, فهذا نعبد كيف نعرف ولم لهلكنا

فييأنتم الييية هذه إلى نصل لم أننا قلتم لهم, وإذا ليبينوا المم إلى الرسل
الله.  شاء إن غدا ونجعلها مصدقون

عيياد وإذا المسجد إلى جاء إذا خطواته على مأجور النسان : هل الطالب
؟ منه

ففي رجع إذا سمعت, وأما فقد المسجد إلى جاء إذا نعم, أما : أي الشيخ
تشييتري ليه: أل فقييل المسييجد مين بعيدا كان الذي الحمار صاحب قصة

المسيجد إلييى ممشياي أحتسيب إنيي اللييه رسييول فقال: يا تركبه حمارا
هييذا النسييان احتسييب  فييإذا) احتسبت ما ( لك:  فقال منه ورجوعي

احتسبه.  ما فله
أن نريييد الحتسيياب, نصييلي كييثيرا يفوتنا إنه لكم أقول أنا إخواني يا لكن

وأننييا أجرهييا نحتسييب بأننييا نشييعر ل فقييط, لكيين علينا التي الصل ة نؤدي
تفوتنيا الخطا, هذه هذه أجر أو الوضوء هذا أجر أو الصل ة هذه أجر سنجد

المرء يحث أنه جهة من الثواب, ول جهة من ل أثره له كثيرا, والحتساب
إذا عمل, لكن يزداد جوزي عمل إذا أنه علم إذا النسان العمل, لن على
عيين الييدين يقضييي كالييذي فقييط, صييار يييؤديه عليه فرض أنه على عمل
المسييألة هييذه علييى وإياكم نفسي أحث أنا الدائن, ولذلك فيعطيه نفسه

قييال والثييواب الجيير بعمل يريد أنه الحتساب الحتساب, ومعنى مسألة
دد:  تعالى الله مم حح مم مل ((  مسلو هه حر مل حن ال هذني مل مه حوا حع مء حم مدا هش حل ى حأ هر حع مفا مك لل ا

مء حما حح لم مر مه حن لي لم حب مه حرا ععا حت مك عدا مر مج حنالحتسيياب:  اسييمع))  مس مغغغلو حت لب حني  ))
عل لض حن حف هه هم مل عنا ال حلوا لض هر عييز اللييه مين الجيير ] يحتسييب29: ) [الفتح) حو

. عليه ويعيننا ذلك يذكرننا أن الله وجل, ونسأل



الذين الكفار أ م أهلكوا قو م كل هل أهلكوا الذين بالقو م : العبر ة الطالب
؟ عذاب يأتيهم لم

. أهلكوا الذين : ل, المراد الشيخ
لييو عظيم, ولكيين خطر على فهو صالح مدائن إلى يذهب : الذي الطالب

السييابقة القييوا م هييذه بمشيياهد ة أتأثر لكن بالقرآن أتأثر ل قائل: أنا قال
والعظة. ؟ العبر ة لخذ

ل العييبر ة ليأخييذ يييذهب الييذي العبر ة, والنسان ليأخذ ذهب : صار الشيخ
عنييدهم بمييا ليعتييبروا يييذهبون الن النيياس من كثير سيتأثر, لكن أنه شك
لهم.  الله بأخذ ل القو ة من

...:  الطالب
يجييوز هل ونتائج. تقول مقدمات بدون القضية أعطني فهمت : ما الشيخ

... ؟ عاصي رجل إلى أذهب أن
ضاق إليه, إذا فاذهب للدعو ة الذهاب تريد دمت اذهب, ما : طيب الشيخ
صييدره يضيق والمسجد السوق في الناس يدعوا الذي حتى اصبر صدرك

ذهبييت إن تييدعوه, أمييا أن تريد دمت ما عليه, اصبر هم ما على رآهم إذا
. نعم يجوز فل تكرمه أن تريد

...:  الطالب
الصييل ة عليه الرسول على الصحابة بها حجة, واحتج هذه : صحيح الشيخ

مغغن مقعغغده لغغه وكتغغب إل أحغغد مغغن منكم ( ما:  قال لما والسل م
العمغغل ففيمغغا اللغغه رسلول ) قاللوا: نيا النار من ومقعده الجنة

أنيك مكتيوب أنييت  نقول) له خلق لما ميسر فكل فقال: ( اعمللوا
ميين لتكييون الجنة أهل بعمل عملك, فاعمل بسبب النار في أو الجنة في

.  أهلها
...:  الطالب
آثييارهم لييك ليتييبين تييذهب شيييء فييرق, كييل ل يقولييون : العلماء الشيخ

(( وإنكغغم:  حكاييية يجييوز, نعييم ل فهييو القييو ة بهييذه وتعجييب وقييوتهم
واقييع, شيييء عيين حكاييية ) هييذه) وبالليل مصبحين عليهم لتمرون

ذلييك معنييى  هييل) قبلكم كان من سنن ( لتتبعنالرسول:  قال كما
سيييقع, وكمييا أو واقييع أميير عيين خبر هذا ؟ المجال لنا يفسح الرسول أن

. الله إل تخشى ل موت حضر إلى صنعاء من تذهب المرأ ة أن أخبر
حك الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ  القارئ هل حذ لم ((  مه من حأ لت هب حن لم حكا هه هتي لأ حت

لم مه مل مس هت مر حنا يي حب لل مروا هبا حف حك مم حف مه حذ حخ حأ مه حف مل مه ال من يي هإ هلو مد حق هدني هب حش حقغغا هع لل ا



لد حقغغ حل حنا حو لل حسغغ لر أ
حسغغ ى ح حنغغا مملو هت حنيا نن هبيآ حطا لل مسغغ نن حو هبيغغ حلغغ ى مم حن هإ للو حعغغ لر هف
حن حما حها حن حو مرو حقا مللوا حو حقا در حف هح دب حسا مذا ] .24: ) [غافر) حك

: وتعييالى تبييارك اللييه قييال الرجيييم الشيييطان ميين بييالله : أعييوذ الشيييخ
 المشييار) ( ذلغغك) ) بالبينات رسلهم تأتيهم كانت بأنهم (( ذلك

تغغأتيهم (( كانت أنييه الييذنوب بذنوبهم, فهذه إياهم تعالى الله أخذ إليه
" الظغغاهرات " بغغالمعجزاتالمؤلييف:   قييال)) بالبينغغات رسغغلهم
اللييه قييال كمييا أميية لكييل رسييول, والرسييول جمع)  رسلهم ( تأتيهم
)) اللغغه اعبغغدوا أن رسغغلول أمغغة كغغل فغغي بعثنغغا (( ولقدتعييالى: 
أن  والصييواب" " بغغالمعجزاتالمؤلف:  قال بالبينات جاءوهم والرسل

 والمييراد)) بينغغات (( آنياتنا هكذا عنها يعبر تعالى الله لن باليات يقال
وخلقييية ومعنوييية نوعان: حسييية البشر, وهي مثله على يؤمن ما باليات
عليييه اللييه صييلى النييبي واضييحة, قييال ظيياهر ة بينييات آيييات كلها وخلقية
نيغغؤمن مثله عل ى ما النيات من آتاه إل نبيا الله بعث ( ماوسلم: 
دعييو ة يقبلييوا أن يمكن ل البشر أن هو اليات هذه من  والحكمة) البشر

رسييول, أنييه أو نييبي إنييه ويقييول فيييأتي يعرفييونه بينهم عاش شخص من
صدقه.  على تدل آيات من لبد ؟ دليل بأي طيب
الييوحي يتضييمنه مييا وهييي معنوييية نوعان: آيات اليات أن لكم قلت وكما
خييوارق ميين يظهيير مييا وهييي حسييية الرسييل, وآيييات هييؤلء به جاء الذي

للعغغادة خغغارق أمغغر " إنهاالييية:  تعريييف فييي قيييل العييادات, ولهييذا
 هييذه" لغغه تأنييغغدا الرسغغلول نيد عل ى وتعال ى سبحانه الله نيظهره

ي الحسييية اليييات أعنييي ي تكييون إنها العلماء قال اليات فهذه الية؛ هي
أن ليذلك الرسيول, واستشيهدوا فييه بعيث اليذي للوقت مناسبة تكون ب

ي السييحر تشييبه أي ي سييحرية آيات أعطي والسل م الصل ة عليه موسى
فتنقلييب الرض على خشب من وهي العصا تغلبه, فيضع منه أقوى لكنها
من أي عيب غير من تلوح بيضاء فتخرج جيبه في يده تسعى, ويدخل حية
بآيييات مرتفع, فجيياء عال طور للسحر كان وقته في لنه برص, وهذا غير

الييذي اليييو م فييي السحر ة مع اجتمع حينما هذا السحر, ويظهر ذلك تغلب
أنهييا سيحرهم مين إليييه خيييل حييتى وعصييهم حبالهم فيه, فألقوا وعدهم

تخغغف (( لتعييالى:  الله موسى, فقال خيفة نفسه في تسعى, فأوجس
يؤفكون.  ما تلقف حية هي فإذا فوضعه العصا يضع أن  وأمره))
الطب فيه ترقى زمن في بعث والسل م الصل ة عليه مريم ابن عيسى ثم

والبييرص الكمييه الطبيياء, يييبرئ عنه يعجز بأمر بالغا, فجاء عظيما ترقيا



بييإذن قبييورهم ميين الموتى يخرج الله, بل بإذن الموتى الله, ويحيي بإذن
أعظم وهذا فيخرج؛ ويقول: اخرج فيخاطبه القبر صاحب على الله, يقف

به.  أتوا الذي الطب من
البلغيية فيهييا بلغييت وقييت فييي بعييث فقد والسل م الصل ة عليه محمد أما

أتي الشيعراء أبلغ, فيأتي أيهم يتفاخرون الناس أوجها, وصار الخطبياء وي
وخطبهم, فجيياء أشعارهم في يتبارون وغيره عكاظ الجاهلية أسواق إلى
مييع منه بآية يأتوا أن عن وأعجزهم, وعجزوا كلها عليها قاضيا القرآن هذا

البلغة.  أمراء هم أنهم
سييبحانه الله لن البشر مثلها على يؤمن آية من نبي لكل لبد أنه والمهم
رسييول أنييا للنيياس يقييول شييخص يرسييل ل ورحيم, حكيييم حكيم وتعالى

الخلييق وجه, ورحييم من باليات الرسل هؤلء أيد حيث بينة, ورحيم بدون
لديهم.  مقبولة الرسل حجة تكون أن أجل من آيات الرسل مع فجعل

عييل عاطفيية, وتييدل  الفيياء)) فكفغغروا بالبينات رسلهم (( تأتيهم
تدل الفاء أن ذلك ينظروا, وجه ولم يتأملوا لم وأنهم بالكفر هؤلء مبادر ة
الييتي وبالبينييات بالرسييل  أي)) (( فكفرواوالتعقيييب,  الييترتيب علييى
العقاب شدنيد قلوي (( إنه أهلكهم  أي)) الله (( فأخذهم بها جاءوا

الخييذ هييذا أن بييين آمن, ثييم من إل بعامة وتعالى سبحانه الله  أهلكهم))
يسييبق فلم وأبدا أزل  قوي)) العقاب شدنيد قلوي (( إنهلقوله:  شديد
ونهاييية, أول ضييعفاء فييإنهم البشيير ضييعف, أمييا يلحقهييا ول ضييعف قييوته

غاييية وبلييغ أشده النسان بلغ وإن بشيء, حتى ليس أيضا قوتهم ومنتهى
(( شغغدنيد وأبدا أزل قوي فإنه وجل عز الرب بشيء, أما ليس فإنه قوته

موصييوفها, المعنييى: عقييابه إلييى الصفة إضافة باب من  هذا)) العقاب
. عوقب من على آثاره تحصل الذي القوي الصلب يعني شديد, الشديد

لقيوله بذنوبهم ذلك وأن المم إهلك سبب بيان فوائد: منها الية هذه في
). ) بالبينات رسلهم تأتيهم كانت بأنه (( ذلك: 

. رسول وجاءها نذير فيها خل إل أمة من أنه فوائدها ومن
البينيية باليييات بعثييوا والسييل م الصييل ة عليهييم الرسييل أن فوائييدها وميين

. الظاهر ة
بتأييييدهم ثييم أول الرسييل بإرسييال الخلق على الحجة إقامة فوائدها ومن

للنكار. أو للشك مجال تدع ل التي البينات باليات
بييل النعمة يشكروا لم إليهم أرسل الذين هؤلء أن الية هذه فوائد ومن 

. والتكذيب بالكفر بادروا



إلييى ذلييك أدى مييا الرسييل بييه جياءت ما العاقل تأمل لو أنه فوائدها ومن
: تعييالى اللييه قييال بالتكذيب يبادرون للرسل المكذبين غالب كفره, لكن

مغرة أول بغغه نيؤمنغلوا لغم كمغا وأبصغارهم أفئغغدتهم (( ونقلغب
) .) نيعمهلون طغيانهم في ونذرهم

المسييببات ربييط تعالى الله السباب, وأن إثبات الكريمة الية فوائد ومن
عبثا شيئا يفعل لم وجل عز وأنه الله حكمة تما م على يدل بأسبابها, وهذا

تعييالى اللييه أن وغيرهييم الجبرييية من قال لمن المشيئة, خلفا لمجرد ول
وقييالوا اللييه حكمة لحكمة, وأنكروا وليس المشيئة لمجرد يشاء ما يفعل

ن النقص, وهيذا تقتضي الحكمة أن تقتضيي الفهيا م, الحكمية غرائيب م
لهييذا محتيياج فييإنه لكذا فعل فإذا غرض الحكمة قالوا: نعم, لن ؟ النقص

أن الحكييم, أي غاييية هييي ولفهامكم, الحكمة لكم تبا لهم فيقال الغرض؛
واللعب. السفه عن البعد على يدل ما أكبر الحكمة

ن ليز م لكيذا كيذا فعيل الله أن قلتم فإذا غرض الحكمة أن قولكم وأما م
الشييرائع اللييه يشييرع الييتي فيقال: الحكمة إليه محتاج الله يكون أن ذلك
المصييلحة فقييط, أمييا الكمييال حيييث ميين إل نفسها إلى تعود ل أجلها من

بشيييء إليييه تعييود ل حكمته فإن وجل عز الله الخلق, أما بها ينتفع فالذي
وجل. عز صفاته كمال بيان سوى
ميين اللييه, وهييو أسييماء ميين اسييما القوي إثبات الكريمة الية فوائد ومن

اللز م, مين القييوي المعتديية, لكين الفعييال مين اللزميية, قيادر السماء
القو ة. وهي الصفة من عليه دل ما وإثبات إثباته من فلبد هذا وعلى

. عصاه لم العقاب, ولكن شديد تعالى الله الكريمة: أن الية فوائد ومن 
ويييح العقاب, فيييا وشديد قوي لنه الله مخالفة من التحذير فوائدها ومن
ضييعف: يلحقها ل قو ة ذي من العقاب لشد ة سيتعرض ربه أمر خالف من

  )). العقاب شدنيد قلوي (( إنه
مغغبين وسغغلطان بيآنياتنغغا ملوسغغ ى أرسغغلنا (( ولقد:  تعالى قال ثم

مؤكييدات بعييد ة مؤكد ة هذه ) الجملة) وقارون وهامان فرعلون إل ى
هذه أن فيقال)  ( لقد القرآن في كثيرا تأتي  الصيغة...ثل,ث,  بمؤكد ة ؟

جوابه, وقد.  في وقعت  والل م...مؤكدات:  بثل,ث مؤكد ة جملة
ابيين هييو  موسى)) مبين وسلطان بيآنياتنا ملوس ى أرسلنا (( ولقد

أشييد ميين وأشييدهم, وهييو وأعظمهييم إسييرائيل بنييي أنبياء أفضل عمران
بعييد فعليه وميا النبييو ة قبيل فعليه ميا ذلييك عليى وأقواهم, ويدلك النبياء

فييوكزه عييدوه ميين رجل يخاصييم قييومه من برجل مر النبو ة النبو ة, فقبل



رجييع لمييا النبييو ة وشدته, وبعد قوته على يدل عليه, وهذا فقضى موسى
الليه كتب التي اللواح فألقى شديدا غضبا غضب بالله أشركوا أنهم ورأى
بييرأس وأخييذ اللييواح فتكسييرت, ألقييى بعضهم التورا ة, ألقاها, قال فيها
بغغرأس (( أخذالنبييو ة:  في له مشارك النبياء من نبي وهو هارون أخيه
إنغغي برأسغغي ول بلحيغغتي تأخذ ل أم ابن نيا قال إليه نيجره أخيه

)) قلولي ترقب ولم إسرائيل بني بين فرقت تقلول أن خشيت
علييى يييدل ) هييذا) الللواح أخذ الغضب ملوس ى عن سكت (( ولما

إلييى أرسييل لنييه الحكميية ميين والسييل م, وهييذا الصل ة عليه وشدته قوته
(( لقدلييه:  قييال بييالقو ة قييابله فرعييون, ولهييذا وهييو الرض أهييل أعتى

وإنغغي بصغغائر والرض السغغماوات رب إل هؤلء أنزل ما علمت
الصييل ة عليييه قييوته علييى تدل قو ة ) وهذه) مثبلورا فرعلون نيا لنظنك

والسل م. 
يوجييد ل إسييرائيل, ولهييذا بنييو وهييم عتا ة قو م إلى أيضا تعالى الله أرسله
والنفييور العتييو فييي إسييرائيل بنييي مثييل نعلييم فيمييا الشييعوب من شعب

أنييت اذهييب لموسييى قييالوا القتال عليهم كتب لما أنه حد إلى والستكبار
قاعدون, سنقعد هنا ها إنا ذلك, فقاتل على اقتصروا فقاتل, وليتهم وربك
وربغغك أنغغت (( اذهبفقاتل:  اذهبا وربك وأنت نتحرك ول الفرش على

هييذه يكييون أن الحكميية ميين كييان ) فلهذا) قاعدون هنا ها إنا فقاتل
فرعون من إليهم أرسل من لمناسبة الشد ة من النحو هذا على الرسول

إسرائيل.  وبني
معييه أن علييى تييدل آياتنييا: جمييع))  مبين وسلطان (( بيآنياتناوقوله: 

بينغغات آنيغغات تسغغع ملوسغغ ى آتينغغا (( ولقد كييذلك وهو متعدد ة آيات
آيييات أوتييي آخييره, فهييو ) إلييى) جغغاءهم إذ إسغغرائيل بنغغي فاسأل
الحسييية اللييه آيييات ميين العصييا, فإنهييا آييية حسييا وأبينها وأشدها أعظمها
أخييرى, ويتوكييأ مآرب فيها وله غنمه على بها يهش الغريبة, عصا العجيبة

عادت حملها أمامها, وإذا كلما تلقف عظيمة حية صارت ألقاها عليها, إذا
عييز اللييه آيييات ميين آية العصا ماء, هذه تفجر الحجر بها ضرب عصا, وإذا

ألقاهييا الييتي والحبييال العصييي كييثر ة مييدى فكيير الن تأمييل وجييل, يعنييي
يييأفكون, مييا كييل يلقف فصار العصا هذا ألقى ثم وتنوعها كثرتها السحر ة

تبهر تعالى الله آيات لكن ؟ الشياء هذه يسع الذي البطن أين أتعجب وأنا
الحبييال ميين ألقوا كلما تلقف العصا بمقدار حية كيف فتقول العقول, وإل

بهذا, وآمن صدق تذهب, أنت أين تسأل نقول: ل ؟ تذهب والعصي, فأين



إذا الشييياء هييذه تكييون أن مييانع وجييل, ول عييز اللييه إلييى تييذهب وكيييف
صغيرا.  شيئا الكبير الشيء صارت مضغتها
يكييون مييا مييبين, السييلطان: كييل وسييلطان بآياتنييا موسييى اللييه أرسييل

السياق, فالسلطان باختلف وقو ة, ويختلف حجة سلطة, أي به للنسان
فيميين ضييرب, والسييلطان سييلطان التييأديب في أولده مع للب بالنسبة

ودل فيمين أيضيا بييان, والسيلطان سيلطان وجيل عيز الليه إلى دعوا ج
فيييه كييان مييا أنييه المواضييع, المهييم بيياختلف يختلييف حجة, وهو سلطان
سلطان.  فهو الغير على سلطة

مين تكيون أن ويحتميل اللز م مين تكيون أن  يحتمل)) (( مبينوقوله: 
متعديا, فتقول: أبنت ويكون لزما يكون الرباعي أبان أن المتعدي, وذلك

للتعدي صالحة رباعية وظهر, فهي بان الصبح, أي الحق, وتقول: أبان له
؟ واللييزو م للتعدي صالحا واحدا فعل يكون قائل: كيف قال واللزو م, فإن

لزما يكون ثلثي ماضي فعل واسعة, رجع العربية يصلح, اللغة قلنا: نعم
لز م,  هييذا)) المدنينغغة إلغغ ى رجعنغغا لئغغن (( نيقلوللونمتعديا,  ويكون

مين ميانع متعيدي, فل هيذا))  منهم طائفة إل ى الله رجعك (( فإن
ذلييك وميين آخيير سييياق في متعديا سياق في لز م الواحد الفعل يكون أن

أو بييين  معناهييا)) مبين (( وسلطانوتعالى:  سبحانه قوله أبان, فهل
؟ لغيييره المييبين أو نفسييه فييي البين أبلغ أيهما ننظر ؟ للحق مظهر مبين

فكلميية هييذا نفسه, وعلييى في بينا يكون أن لبد لغيره المبين الثاني, لن
وأوسييع أشييمل كييان معنييى, ومييا وأوسع أشمل تكون المتعدي من مبين
الول, فييي داخييل الثيياني الثيياني, لن يترك نقول به, ول يؤخذ فإنه معنى
. طيب

والسييل م الصل ة عليه موسى  رسالة... منها فوائد الكريمة الية هذه في
بيآنياتنغغا ملوسغغ ى أرسغغنا (( ولقدآنفا:  ذكرناها التي الثلثة بالمؤكدات

.((
ويبسييطها موسى قصة ذكر يكرر وتعالى سبحانه الله أن الية فوائد ومن

حيييث من والتنويع الكثر ة بين جمعت وينوعها, فهي تار ة تار ة, ويختصرها
عليه الله صلى النبي والختصار, لن البسط حيث من السلوب, والتنويع

الهجر ة, بعد يهود قو م الرسالة, وفي أول مشركين قو م في عاش وسلم
تييار ة, واختصييار ببسط موسى قصة فيها يذكر المكية السور جاءت ولهذا
سييتكون الييذين اليهود لمجادلة وسلم عليه الله صلى النبي يتهيأ أن لجل

موسى قصة مثل نبي قصة تجد ل فيه, ولهذا ساكنون هم بلد إلى الهجر ة



. أسلوبها في ول تكرارها في ول تنوعها في ل والسل م الصل ة عليه
بمييا وسييلم, وذلييك عليه الله صلى موسى فضيلة الكريمة الية فوائد من

. الرسالة من به الله أكرمه
اللييه آيييات, وبييين أوتييي السل م عليه موسى أن الكريمة الية فوائد ومن

آيات.  تسع أنها أخرى آيات في تعالى
الحجيية إقاميية في وقو ة سلطة أي سلطانا أوتي موسى أن فوائدها ومن
.)) مبين (( وسلطانلقوله:  ذلك غير وفي
محاورته إلى فانظر الله آتاه الذي سلطانه من شيئا تعرف أن أردت وإذا
النهاييية حجييرا, وفييي وألقمه ألجمه حيث فرعون مع الشعراء سور ة في

من لجعلنك غيري إلها اتخذت (( لئنفرعون:  يقول بالقو ة توعده
)) المسغغجلونين مغغن (( لجعلنك إرهاب كلمة ) هذه) المسجلونين

سييجناء أنيياس عنييدي يقييول كييأنه قال: لسجننك, لنه لو مما إرهابا أشد
فييي أشييد هذا فيكون بينهم من وسأجعلك سجنهم على قادر وأنا كثيرون
. قال: لسجننك لو مما الرهاب

من ما أنه قبلها التي الية في إليه أشرنا ما الكريمة الية هذه فوائد ومن
الله حكمة من صدقه, وهذا على تدل بينات آيات وأوتي إل أرسل رسول

. الله رحمة ومن
؟ نبي أ م موسى مع أرسل هارون الله : نبي الطالب
)). العالمين رب رسلول (( إنالفرعون:  يقول رسول, ألم : ل الشيخ

) البشر يؤمن مثله على ما اليات من آتاه إل نبيا الله بعث ( ما:  الطالب
؟

علغغ ى ( ماكيفييية,  أو  عييددا... بهييا جيياء الييتي اليات مثل : يعني الشيخ
اليييات إن معناه إليهم, يعني أرسل الذين  بحسب) البشر نيؤمن مثله
. نعم مقنعة آيات أنها مثلها, يعني على البشر يؤمن الرسل بها يأتي التي

رجييل فييي تكلمييوا إذا والتعديل الجرح علماء بعض يستخد م : قد الطالب
يمييزح الخوان يئفكون, فبعض ما تلقف موسى كعصا الرجل هذا يقولون

 ؟... بها
ي العفو لهم الله نسأل ي هذا يقولون الذين المحدثون أن أرى : أنا الشيخ

كييان اسييتهزاء, وإن تسييتعمل أن يخشييى لنييه هكييذا يقولييوا أن ينبغييي ل
آييية مثييل الرجييل هييذا يقييال أن إطلقا, فالولى هذا يريدون ل المحدثون

أشبهه.  وما العلم واسع الرجل الطلع, هذا واسع الرجل وهذا
؟ السحرية موسى عصا يملك يقولون: فلن : كذلك الطالب



السييحرية موسييى عصييا قييوله أشييد, لن يجوز, هييذا ل أيضا : هذا الشيخ
خطير. سحر, وهذا به جاء ما أن يعني

  ؟ يو م نصف في الناس يحاسب الله أن الدليل هو : ما الطالب
(( أصغغحابتعالى:  هذا, والثاني: قوله في وردت : أول: أحاديث الشيخ
إل يكييون ل ) والمقيييل) مقيل وأحسغغن مسغغتقرا خير نيلومئذ الجنة

النهار.  نصف في
تغغأتيهم كغغانت بغغأنهم (( ذلغغكالييية:  ميين اسييتفدنا : كيييف الطييالب
؟ السباب  إثبات)) بالبينات رسلهم

. للسببية : الباء الشيخ
الييتي اللزمة الفعال بين الفرق هو فيكم, ما الله بارك شيخ : يا الطالب
 ؟ تتعدى ل والتي الجر بحرف تتعدى
بحييرف إلييى يتعييدي لم متعدي, وما فهو بنفسه تعدى ما : يقولون الشيخ

أيضييا المتعدي, وبعضييهم هو به المفعول ينصب الذي لز م, يعني فهو جر
صييوغ منييه يصح أنه ومنها ي هذه منها علمات له هو ي ثانية علمة فيه قال

إل المفعييول اسييم صييوغ منييه يصييح ل المتعييدي, وذاك المفعييول اسييم
بمتعلق. 
موسى. ؟ به أرسل الذي بالسلطان المقصود : ما الطالب
بحسبه.  موضع كل في الحجة, السلطان قو ة قلنا : أما الشيخ

تحللييت تكون أن  يمكن)) صنعلوا ما (( تلقفقوله:   في...:  الطالب
 الشياء
: ل, ل. الشيخ

 ؟...))  شيئا الذباب نيسلبهم  وإنتعالى: (( قوله في : كما الطالب
بسييرعة, يتحلييل أن لبييد فمهييا في دخل إذا حال كل على : ل, هو الشيخ

يمكين قلنيا هيذا ذكرنا  نحن...تأكل,  تلقف يرونها الناس مرأى على لكن
هذا. 

مثييل يتلقييف موسييى عصييا صيييرني القحطاني: اللييه قول : مثل الطالب
؟ الثعبان
مييا وبين هذه بين التشبيه, فرق باب المشابهة, من باب من : هذا الشيخ
الضييعيفة حججكييم يلقييف موسييى عصييا كييأنني يقييول ال,خ, هييذا ذكييره

والباطلة. 
حسييية معجييزات كييانت السييابقة المعجزات أن يقول من : قول الطالب
النييبي عهييد فييي أوجييه وبلييغ البشييري العقل تطور حين ثم للعاد ة خارقة



  ؟ بالقرآن أتى وسلم عليه الله صلى
صييلى الرسييول صييحيح, لكيين هكييذا نقول ربما هذا : القرآن, نعم الشيخ

معنويية, ليه بمعجييزات وأتى حسية بمعجزات أتى محمد وسلم عليه الله
بييين ميين الميياء معجييز ة, نبييع القميير عظيميية, انشييقاق حسييية معجزات

فيهييا مييج لمييا ماءهييا نضييب الييتي الييبئر من الماء معجز ة, فوران أصابعه
من هم عقول الناس أكمل أن بعيد هو حسية, ما معجزات فمه من شيء
. الخلق به أكمل الله أن الرسول أخبر كما المة هذه

أن معييروف يييأفكون؛ مييا يلقييف موسييى كعصييا : ... قولهم: هو الطالب
يقولييون كييأنهم منهييا المعنييى ويريييدون عبارات يطلقون أحيانا المحدثين

؟ ينبغي ل أنه قولكم وجه ما والوضاعين؛ الكذابين عن يأخذ
تلقييف آييية صييار السييل م عليه موسى عصا أن نقول نعم, لنا : أي الشيخ

يستوعب.   أن يمكن ل كان مهما الرجل يؤفكون, وهذا ما كل
)) (( فينظرونتنصب:  لم وهنا تنصب السببية فاء أن : أخذنا الطالب

؟
؟ الخمسيية الفعييال تنصييب بميياذا ؟ نصييبت مييا ! كيف نصبت : ما الشيخ
).  ( ينظروا النون, وهذه حذف

لد:  الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ حقغغ حل حو حنا ((  لل حسغغ لر أ
حسغغ ى ح مملو

حنا هت حنيا نن هبيآ حطا لل مس نن حو هبي حلغغ ى مم حن هإ للو حعغغ لر حن هف حمغا حها حن حو مرو حقغغا مللوا حو حقغغا حف
در هح دب حسا مذا مما حك حل لم حف مه حء يق حجا حح لل لن هبا حنا هم هد لنغغ مللوا هع ملغغلوا حقغغا مت لق حء ا حنغغا لب حأ

حن هذني مل منلوا ا حم مه آ حع ميلوا حم لح حت لس لم حوا مه حء حسا حما هن مد حو لي حن حك هرني هف حكغغا لل مل ا هفغغي هإ
نل ). ) حضل
وتعييالى: تبييارك اللييه قييال الرجيييم الشيييطان ميين بييالله : أعييوذ الشيييخ

اليييات هييي ) مييا) مبين وسلطان بيآنياتنا ملوس ى أرسلنا (( ولقد
آيات.  تسع ؟ آية كم ؟ موسى بها أرسل التي

لمييا بيييان أو للمصحابة ؟ معناها  ما)) (( بيآنياتناقوله:  في : الباء الشيخ
للتعدية.  فتكون به أرسل
 ؟ الرسل الله يعطيها التي اليات من الحكمة هي : ما الشيخ

البشر. مثلها على فيؤمن الرسل هؤلء صدق يبين : لكيالطالب
طيب.  إليهم بالمرسل ورحمة للرسل : تأييداالشيخ
مييبين قوله: (( وسلطان معنى  ما)) مبين (( وسلطان: قوله: الشيخ

 ؟ أماذا فرعون على ملكا ليكون أرسله أنه معناه هل )) ؟
. مظهر أو ظاهر ومبين الحجة : السلطانالطالب



مى سلطة فيه للنسان شيء كلهما, وكل : أوالشيخ سيواء سيلطانا يس
ذلك, طيب.  غير أو سلح أو علم أو حجة كان

 ؟ علينا عدها موسى بها أرسل التي اليات : تسعالشيخ
الرحيم, أول: العصا, ثانيا: اليد, ثالثا: الجييراد الرحمن الله : بسمالطالب

...
 ؟ هذه والد م, كم والضفادع والقمل والجراد : الطوفانالشيخ

البحر. سبع, انفلق : هذهالطالب
 : ثمان.الشيخ

الثمرات. : نقصالطالب
الحجيير ضييرب قييال وبعضييهم الثمرات, طيب من ونقص : السنينالشيخ
فييدخل إسييرائيل لبنييي أما الواقع في احتمال فيتفجر, طيب, فيه بالعصا

لل ليييس الثنييتين هييذه الحجيير, لكيين من الماء انفجار وكذلك البحر فلق
السابقة.  السبع إلى بالضافة الثمار ونقص السنين لهم فرعون, ولكن

هييو بأرسييلنا, وفرعييون  متعلييق)) فرعغغلون (( إل ىقال:  الن من نبدأ
أبنيياءهم يقتييل إسييرائيل, فكييان بني على وسلط ملكها الذي مصر حاكم

ن ذليك يفعل كان أنه نسائهم, قيل ويستحيي ه أجيل م ه قيال أن بعيض ل
هذا يده على ملكك زوال يكون رجل إسرائيل بني في سيكون إنه الكهنة
قول. 
وبقييي الرجييال قتييل إذا وإهانيية, لنييه لهييم إذلل ذلييك فعل إنه آخر وقول

معتمييده الول القييول لن أقوى, وذلييك القول المة, وهذا هلكت النساء
ول يصييدق ل إسرائيل بني عن النقل أن إسرائيل, ومعلو م بني عن النقل

إذلل هييو نسائهم ويستحيي أبنائهم يذبح لكونه المعقول يكذب, والمعنى
للقباط.  بالنسبة قلة الشعب, وهو هذا

فرعون, وقارون.  وزير  هامان)) وهامان فرعلون (( إل ى


